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LINKUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ PASLAUGŲ GAVĖJO ĮTRAUKIMO Į 

INDIVIDUALŲ PLANAVIMĄ APRAŠAS 

I. Bendrosios nuostatos 

1. Linkuvos socialinės globos namų paslaugų gavėjo įtraukimo į individualų planavimą aprašas 

(toliau-  Aprašas) apibrėžia Individualaus socialinės globos plano sudarymo veiksmus.  

2. Linkuvos socialinės globos namuose kiekvienas paslaugų gavėjas dalyvauja individualiame 

planavimo procese  numatant savo tikslus, peržiūrint ir vertinant pasiektus rezultatus. Visa tai 

atsispindi  individualiame socialinės globos plane (toliau ISGP). 

3. ISGP pildomas atitinkama forma, kuri pateikta šio aprašo 1 priede.  

4. ISGP  tikslas – suplanuoti  konkrečius veiksmus ir kryptingai siekti  individualių tikslų. 

II. Laikotarpis 

5. Individualius tikslus ir veiksmus jiems įgyvendinti paslaugų gavėjas Linkuvos socialinės globos 

namuose išsikelia einamųjų metų sausio mėn. 

6. Naujai atvykusiam paslaugų gavėjui, individualūs tikslai ir veiksmai jiems įgyvendinti ISGP 

numatomi ne vėliau kaip per 1,5 mėn. nuo paslaugų teikimo pradžios.    

7. ISGP peržiūrėjimas atliekamas ne rečiau, kaip du kartus per metus (kas pusmetį) arba pagal poreikį, 

pasiekimų vertinimas - 1 kartą per metus. 

8. ISGP galutinis vertinimas atliekamas einamųjų metų gruodžio mėn. 

III. Administravimas 

9. Paslaugų gavėjas asmeniniame ISGP savarankiškai arba su socialinio darbuotojo pagalba išsikelia 

savo tikslą ir numato veiksmų planą užsibrėžtam tikslui pasiekti. 

10. Socialinis darbuotojas įsitikina, kad paslaugų gavėjas suprato savo išsikeltą tikslą ir jo 

sieks. 

11. Išsikelto tikslo ir veiksmų eigą prižiūri, koreguoja ir reikiamus žingsnius   numato kartu su 

paslaugų gavėju socialinis darbuotojas, bendradarbiaudamas su kitais su asmeniu tiesiogiai 

dirbančiais darbuotojais, esant reikalui gali būti įtraukti ir kiti specialistai. 

12. Individualaus plano tikslų pasiekimas pateikiamas procentais (procentinė dalis pasiektų 

individualių tikslų lyginant su visais nustatytais individualiais tikslais)  ir išsamiai aprašomas 

pokytis, kaip jis įtakojo paslaugų gavėjo gyvenimo kokybę. 

13.  Numatytų tikslų pasiekimų  rezultatų analizę rekomenduojama naudoti išsikeliant naujus tikslus. 



14. Socialinis darbuotojas apibendrintus savo aptarnaujamų paslaugų  gavėjų individualių tikslų 

įgyvendinimo rezultatus pateikia skaičiais pagal kiekvieną sritį socialinio darbo padalinio vadovei, 

kuri  susistemina  rezultatus ir pateikia bendrus rezultatus diagramos forma naudojant kompiuterinę 

programą. 

15. Lyginant kasmet matuojamus apibendrintus paslaugų gavėjų individualių tikslų įgyvendinimo 

rezultatus analizuojamos tendencijos, išskiriamos tobulintinos sritys bei pažanga, matuojamas 

naudos rezultatas.  

IV. Vertinimas 

16. Pasiektų tikslų vertinimas:  

16.1.  Kai paslaugų gavėjas pakankamai savarankiškas, tikslų pasiekimą vertina balais -  už 

pasiekta – 2 balai, iš dalies pasiekta – 1balas,  nepasiekta – 0 balų, arba žymėdamas + 

atitinkamame langelyje. 

16.2. Nesavarankiški paslaugų gavėjai savo pasiekimus vertina šviesoforo principu: 

pasiekta -             , iš dalies pasiekta -           , nepasiekta –  

17. Paslaugų gavėjo dalyvavimo ISGP sudaryme vertinimas: 

17.1. Domėjosi ir aktyviai dalyvavo planuojant - 2 balai          , nelabai noriai dalyvavo 

planuojant, reikėjo motyvuoti -  1 balas arba        , plano sudarymu nesidomėjo, neturi 

nuomonės arba atsisakė dalyvauti plano kūrime.- 0 balų arba             .  

V. Baigiamosios nuostatos 

18. Proceso eigoje atsiradę nenumatyti aspektai ar pastebėjimai, pažymimi, gali būti keičiami tikslo 

siekimo būdai ar priemonės. 

19. ISGP informacija yra konfidenciali. 

20. Su šiuo Aprašu paslaugų gavėjai supažindinami tikslinio susirinkimo skyriuose metu, 

protokoluojant. 

21. Aprašas yra laisvai pasiekiamas ir suprantamas paslaugu gavėjams ir darbuotojams.   

22. Darbuotojai su šiuo aprašu supažindinami pasirašytinai. 

 

 

 

 

 


